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บทคดัย่อ 

วานิลลาเป็นกล้วยไมท้ี่ฝกัหรอืผลเป็นสารแต่งกลิน่ในอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอางและน ้าหอม สาย
พนัธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อใชผ้ลติฝกัวานิลลาในทางการค้า คอื Vanilla planifolia โดยทัว่ไปการขยายพนัธุ์วานิลลาท า
โดยการปกัช ากิ่งที่ได้จากเถาแก่ แต่อย่างไรก็ตามการขยายพันธุ์จากกิ่งช าได้จ านวนน้อยใช้ระยะเวลาการ
ขยายพันธุ์นาน และปญัหาที่ส าคัญคือ ความเสี่ยงที่กิ่งช าจะมีการปนเป้ือนเชื้อโรค เช่น ไวรสั เชื้อรา และ 
แบคทเีรยี บทความนี้จงึไดเ้รยีบเรยีงเทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่วานิลลาเพื่อเป็นทางเลอืกในการเพิม่จ านวนต้น
วานิลลาทีป่ลอดโรคอย่างมศีกัยภาพ การเพิม่จ านวนตน้วานิลลาโดยใชเ้ทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่มอียู่สองแนวทาง 
คอื การเพาะเมลด็ในสภาพปลอดเชือ้ และการเพาะเลีย้งชิน้ส่วนเนื้อเยือ่เจรญิ ซึง่การเพาะเมลด็ในสภาพปลอดเชื้อ 
ควรใช้ฝกัที่มอีายุ 6 - 7 เดือน โดยมเีทคนิคที่ส าคญั คือ การล้างไขมนัที่เคลือบเมล็ดออกด้วยเอทธานอล 95 
เปอร์เซ็นต์ น าเมล็ดไปเพาะในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติมกรดอะมิโน tryptone และสารควบคุมการ
เจรญิเตบิโตพชืในกลุ่มไซโตไคนิน เช่น BAP และ kinetin อุณหภมูทิีเ่หมาะสมในการเพาะเมลด็ คอื 32oซ ในทีม่ดื  
ส่วนการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ชิน้ส่วนเนื้อเยือ่เจรญิ ม ี3 ข ัน้ตอน คอื การชกัน าชิน้ส่วนใหเ้กดิยอดใหม ่การเพิม่จ านวน
ยอด และการพฒันายอดใหเ้ป็นต้นอ่อน โดยน าชิ้นส่วนปลายยอด ขอ้ และตาขา้ง มาเลีย้งในอาหารสงัเคราะห์ทีม่ ี
การเติมสารในกลุ่มไซโตไคนิน เช่น BAP kinetin zeatin และ TDZ หรอืสารตัง้ต้นของไซโตไคนิน เช่น adenine 
sulfate หรอืสารอนิทรยีท์ีไ่ดจ้ากพชื เช่น น ้ามะพรา้ว สารเหล่านี้จะส่งเสรมิใหช้ิ้นส่วนมกีารแบ่งเซลล์ ชกัน าใหเ้กดิ
ยอดใหม่และเพิ่มจ านวนยอดให้มากขึ้น ยอดวานิลลาที่เกิดขึ้นสามารถเกิดรากได้ง่ายในอาหารสงัเคราะห์ที่มี
หรอืไม่มกีารเตมิสารในกลุ่มออกซนิ ต้นอ่อนวานิลลามอีตัราการรอดชวีติ 85 - 95 เปอร์เซ็นต์ เมือ่น าออกปลูกใน
สภาพธรรมชาต ิ         
 

ค าส าคญั : วานิลลา การขยายพนัธุ ์การเพาะเมลด็ การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ 
ค าย่อ :  Murashige and Skoog (MS), 6-benzylaminopurine (BAP), Thidiazuron (TDZ) 
 

Abstract 

 Vanilla is an orchid plant and the pod (fruit) is commercially used to make vanilla flavoring in 
foods, drinks, cosmetics, and perfume. The main species cultured for pod production is Vanilla planifolia. 
Vanilla is propagated by stem cutting from nature vines, but this method produces only limited cutting 
materials and takes a long time. Moreover, the process of stem cutting poses a high risk of infection from 
many pathogens, including viruses, fungi, and bacteria. This article describes tissue culture techniques 
as an alternative propagation method having potential to produce disease-free vanilla in quantity. There 
are two approaches in micro-propagation techniques; in vitro seed culture in which seeds should be 
taken from 6-7 month old pods and washed in 95% ethanol to eliminate lipid coated on the seed surface. 
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Seeds germination is done in Murashige and Skoog (MS) media supplemented with amino acid 
(tryptone) and cytokinin (BAP and kinetin) with a condition of 32oC in darkness:  in vitro tissue culture 
includes 3 steps; the shoot induction, shoot proliferation, and plantlets formation. The explants (shoot tip, 
node, and axillary bud) are cultured in media supplemented with cytokinin (BAP, kinetin, zeatin, and 
TDZ), or cyotokinin precursor (adenine sulfate), or organic substances, such as coconut water. These 
substances promote cell division, induce new shoots, and enhance shoot proliferation. Each shoot is well 
rooted on medium with or without auxin. The survival rate of plantlets is 85-95 % after planting in natural 
conditions. 
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บทน า 
 วานิลลาเป็นพชืในวงศ์กล้วยไมท้ีไ่ม่ได้ถูกใช้
ในการเป็นไมด้อกไมป้ระดบั แต่ถูกใชป้ระโยชน์ในดา้น
สารให้กลิ่นหอมเพราะในฝกัของวานิลลาที่ผ่านการ
หมกับ่มจะมสีาร Vanillin ทีม่กีลิน่หอม ถูกใชแ้ต่งกลิน่
ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอางและ
น ้าหอม [1] สายพนัธุ์ทีน่ิยมปลูกเพื่อผลติฝกั วานิลลา
ในทางการค้า คือ Vanilla planifolia มีการปลูกเป็น
การค้ า ใน  ต าฮิติ  ม าด ากัสก า เป อ โต ริโก้  ฟิ จ ิ
สาธารณรัฐมาลากาซี อินโดนีเชีย โคโมรอส และ
ยูกันดา [2], [3] ประเทศที่ส่งออกฝกัวานิลลาที่ผ่าน
การหมกับ่ม ไดแ้ก่ ซซิลี ี รยีเูนียน เมก็ซโิก และโดมนิิ
กา [3] ประเทศที่บรโิภคฝกัวานิลลามากที่สุด ได้แก่ 
สหรฐัอเมรกิา และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป [4] ยิง่
ไปกว่านัน้ฝกัวานิลลายงัเป็นเครื่องเทศที่มรีาคาแพง
เป็นอันดบัที่สองรองจากหญ้าฝรัน่ (saffron) [1], [4]  
โดยมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3,000 บาทขึ้นไป [4] 
ส าหรบัการปลูกและผลติฝกัวานิลลาในประเทศไทยมี
มาตัง้แต่ปี  พ .ศ. 2545 มีแหล่งปลูกที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงต่างๆ เช่น ขนุวาง ปา่เมีย่ง ตนีตก มอ่น
เงาะ และหว้ยลกึ เป็นตน้ 
 วานิลลานิยมขยายพนัธุด์ว้ยการปกัช ากิง่ทีไ่ด้
จากเถาแก่ โดยการใชก้ิง่ช ายาว 20 ซม. จะใหผ้ลผลติ
หลงัจากปลกูเพยีง 3 – 4 ปี และการใชก้ิง่ช ายาว 90 – 
100 ซม. จะใหผ้ลผลติหลงัจากปลูกเพยีง 1 – 2 ปี [5] 
แต่อย่างไรก็ตามการขยายพันธุ์จากกิ่งช าได้จ านวน
น้อย ใช้ระยะเวลาการขยายพันธุ์นาน และปญัหาที่
ส าคญัคอื ความเสี่ยงที่กิง่ช าจะมกีารปนเป้ือนเชื้อโรค 

เ ช่ น  ไ ว รั ส  ไ ด้ แ ก่  Cymbidium mosaic virus 
(CymMV) และ Vanilla mosaic virus  โรคเน่าด าของ
ยอดและฝกัที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora โรคเหี่ยว
เหลอืงจากเชื้อ Fusarium โรคเน่าจากเชือ้ Sclerotium 
และโรคแอนแทรคโนส [1], [4], [6], [7] การเพิ่ม
จ านวนต้นวานิลลาในสภาพปลอดเชื้อ จงึเป็นแนวทาง
หนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการผลติท่อนพนัธุ์ บทความนี้จงึ
เรยีบเรยีงเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานิลลา เพื่อ
เป็นแนวทางในการขยายพนัธุท์างการคา้ 
 

การเพาะเมล็ดกล้วยไม้วานิลลาในสภาพปลอด
เช้ือ 

เมลด็กลว้ยไมว้านิลลาไม่สามารถทีจ่ะงอกได้
เองในสภาพธรรมชาติ [5] เนื่องจากเมล็ดกล้วยไม้มี
เพยีงคพัภะ (embryo) ไมม่อีาหารสะสม (endosperm) 
การงอกของเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพธรรมชาติต้อง
อาศยัเชือ้ราบางชนิด เช่น ไมคอไรซ่า (mycorrhiza) ที่
งอกเสน้ใยเขา้ไปในเมลด็ ซึ่งในเสน้ใยของเชือ้รานี้จะมี
ธาตุอาหารทีจ่ าเป็นต่อการงอกของเมลด็ เมลด็จะย่อย
สลายเส้นใยน าธาตุอาหารไปใช้ ท าให้เมล็ดงอกและ
เจ ริญ เติ บ โต ได้   ก าร งอก ป ระ เภ ท นี้ เรีย ก ว่ า 
“symbiosis germination” [8], [9]  แต่อย่างไรก็ตาม
การงอกของเมล็ดกล้วย ไม้โดยอาศัย เชื้ อ รามี
เปอร์เซ็นต์การงอกทีน้่อยมาก การเพาะเมลด็กลว้ยไม้
ในสภาพปลอดเชื้อโดยใชอ้าหารสงัเคราะห์ที่ประกอบ
ไปดว้ยแร่ธาตุหลายชนิด น ้าตาลและวุ้นโดยไม่อาศยั
เชื้ อ รา เรียกการงอกประเภทนี้ ว่ า “asymbiosis 
germination” ท าให้เมล็ดมีการงอกที่ดีกว่า (รูปที่ 1)  
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และท าให้ได้ต้นกล้วยไม้จ านวนมาก [5], [9] ต้น
กล้วยไม้วานิลลาที่ได้จากการเพาะเมล็ด มีความ
หลากหลายทางพนัธุกรรม จงึเหมาะสมทีจ่ะน าไปใชใ้น
การปรบัปรุงพนัธุว์านิลลา [5]  

ปจัจัยที่มีความส าคัญ ต่อการเพาะเมล็ด            
วานิลลาประกอบด้วย อายุฝกั อาหารสังเคราะห ์
อุณหภูมแิละแสง เมล็ดวานิลลามสีารประเภทไขมนั
เคลือบอยู่ และมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็ง [10] จึงเป็น
ปจัจยัหนึ่งที่ขดัขวางไม่ให้น ้าหรอืสารอาหารที่อยู่ใน
อาหารสงัเคราะห์ผ่านเข้าไปในเมล็ดได้ ท าให้เมล็ด
สามารถงอกในจ านวนน้อยหรอืใชร้ะยะเวลานาน (10 
เดอืน) การขจดัสารพวกไขมนัที่เคลอืบเมล็ดสามารถ
ท าได้โดยการล้างเมล็ดในเอทานอล 95% ก่อนน าไป
เพาะ [10] หรือการแช่เมล็ดวานิลลาในสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
สามารถช่วยใหเ้มลด็มกีารงอกดขีึน้ [11]  

อายุฝกัของวานิลลาที่เหมาะสมส าหรบัการ
เพาะเมลด็ คอื ฝกัอายุ 6 – 7 เดอืนหลงัการผสมเกสร 
[12], [13], [14], [15] อาหารสงัเคราะห์ทีน่ิยมใชใ้นการ
เพ าะเมล็ดวานิ ล ลา คือ  อาหารสังเคราะห์สูต ร 
Murashige and SKoog (MS) และอาหารสังเคราะห์
สูตร Knudson B แต่อาหาร MS จะมีประสิทธิภาพ
มากกว่า [5] มกีารวจิยัเพาะเมลด็กลว้ยไมว้านิลลาใน
อาหารที่มอีงค์ประกอบต่างๆ พบว่าเมล็ดวานิลลามี
เปอร์เซ็นต์การงอกที่แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่ 
1 สารควบคุมการเจรญิเติบโตพืช กรดอะมโิน และ

สารงต้นกรดอะมิโน เช่น tryptone มีผลต่อการงอก
ของเมลด็กลว้ยไมว้านิลลา ในส่วนของสารควบคุมการ
เจรญิเตบิโตพชืทีเ่ตมิลงในอาหารสงัเคราะห์ มรีายงาน
ว่าสาร BAP สามารถส่งเสรมิการงอกของเมลด็และท า
ใหเ้มลด็พฒันาไปเป็นโปรโตคอรม์และตน้อ่อนโดยตรง 
[5] แต่ในอาหารที่เติม TDZ หรอืในอาหารทีม่กีารเติม 
naphthalene acetic acid (NAA) มีผลท าให้เมล็ดที่มี
การงอกจะมกีารพฒันาของโปรโตคอรม์ไปเป็นแคลลสั 
[5], [15] 

 สภาพของอาหารกม็ผีลต่อการงอกของเมลด็
กล้วยไม้วานิลลา โดยการเพาะเมล็ดในอาหารเหลว 
MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 1.0 มก./ล. ร่วมกับ 
indole butyric acid (IBA) ความเข้มข้น  0.5 มก./ล. 
ในสภาพเขย่า 80 รอบต่อนาท ีสามารถท าให้เมล็ดมี
การงอกได้ภายใน 45 วนั พฒันาไปเป็นโปรโตคอร์ม
ภายใน 60 วนั และพัฒนาเป็นต้นใช้เวลา 90 – 100 
วนั [12] ซึ่งการเพาะเมล็ดกล้วยไมว้านิลลาในอาหาร
เหลวมขี้อดีคือ เมล็ดได้รบัน ้ าอย่างเพียงพอ และใน
สภาพเขย่าอาจจะช่วยขจดัไขมนัทีเ่คลอืบเมลด็ใหห้ลุด
ออกไป   
 อุณหภูมมิผีลต่อการงอกของเมลด็วานิลลาใน
สภาพปลอดเชื้อ มรีายงานว่าเมล็ดวานิลลาสามารถ
งอกไดใ้นสภาพอุณหภูมปิกตทิีใ่ชใ้นการเพาะเลีย้ง คอื 
25oC [13] แล ะสภ าพ อุณ หภู มิสู ง  32 – 36oC  ที่
อุณหภูมิ 32 oC เมล็ดงอกได้ 17 – 49% [10], [11], 
[16]  

  

ตารางท่ี 1 เปอรเ์ซน็ต์การงอกของเมลด็กลว้ยไมว้านลิลาในอาหารสงัเคราะห์ทีม่อีงคป์ระกอบต่างๆ 
 

อาหารสงัเคราะห ์ เปอรเ์ซน็ตก์ารงอก อ้างอิง 
Knudson B  17 – 29 [10] 
Knudson B เจอืจาง 10 เทา่ 49 [11] 
MS + tryptone 2.0 g.L-1  85  [12] 
MS + NAA 4.0 mg.L-1 + BAP 1.0 mg.L-1 + tryptone 500 mg.l-1 89 [13] 
MS + kinetin 0.5 mg.L-1  87  [14] 
MS + BAP 0.5 mg.L-1  49 [16] 
MS + glutamine 400 mg.L-1 + adenine sulfate 80 mg.L-1 57.9 (V. planifloria x V. pompona) 

85 (V. pompona x V. planifloria) 
[17] 
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 สภาพแสงมผีลต่อการงอกของเมลด็ การเพาะ
เมล็ดวานิลลาในที่มแีสงเมล็ดไม่สามารถงอกได้ [17] 
เมื่อ เพ าะเมล็ดและเมล็ดมีการงอกแล้ว ในที่มืด 
หลงัจากนัน้จงึยา้ยไปเลีย้งในสภาพทีม่แีสง [10], [11], 
[13] แสดงใหเ้หน็ว่าความมดืมคีวามจ าเป็นส าหรบัการ
งอกของเมลด็วานิลลา 

 
รปูท่ี 1. เมลด็วานิลลาทีง่อกในสภาพปลอดเชือ้ 
ท่ีมา : Divakaran และคณะ (2010) [5] 
 

การเพาะเล้ียงช้ินส่วนเน้ือเย่ือเจริญ 
 การเพาะเลีย้งชิน้ส่วนเนื้อเยือ่เจรญิเป็นวธิกีาร
หนึ่ งที่น ามาใช้ในการขยายพันธุ์กล้วยไม้วานิลลา
นอกเหนื อจากการใช้กิ่งช าและการเพ าะเมล็ด 
เนื่องจากต้นทีไ่ดป้ลอดเชื้อโรคท าใหเ้มือ่น าไปปลูกใน
แหล่งปลูกใหม่จะไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค
ต่างๆ [1] และต้นวานิลลาที่ได้ยังมีความคงที่ทาง
พนัธุกรรม [2], [4]  
 ชิน้ส่วนเนื้อเยื่อเจรญิของวานิลลาทีน่ิยมใชใ้น
การเพิม่จ านวนต้นในสภาพปลอดเชื้อ คอื ปลายยอด
และข้อ  [1], [18], [19], [20], [21], [22] และตาข้าง 
[21], [23], [24] จ านวนของต้น ใหม่ที่ เกิดขึ้น จาก
ชิ้นส่วนต่างๆ มีจ านวนแตกต่างกัน ส่วนอาหาร
สงัเคราะห์ที่นิยมใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานิลลา 
คอื อาหารสตูร MS ทีเ่ตมิไซโตไคนิน และออกซนิ [2] 
 1. การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือวานิลลาจาก
ช้ินส่วนปลายยอดและข้อ 
 การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดและข้อ
จะต้องผ่านกระบวนการสองขัน้ตอน คอื 1) การชกัน า
ให้ชิ้นส่วนเกดิยอด ใหม่ และ 2) การเพิม่จ านวนจาก

ยอดที่เกดิใหม่ สูตรอาหารที่นิยมใชใ้นการชกัน ายอด
และเพิม่จ านวนยอด คอื อาหารกึ่งแขง็สงัเคราะห์สูตร 
MS ทีม่นี ้าตาลทราย 20 – 30 ก./ล.  ทีเ่ตมิสารควบคุม
การเจรญิเตบิโตของพชื สารอนิทรยี ์และสารอนินทรยี ์
   1.1 การชกัน าให้เกิดยอดใหม่จากช้ินส่วน
ปลายยอดและข้อ 
 ชิ้นส่วนปลายยอดและข้อของวานิลลาจะถูก
น ามาเลี้ยงในอาหารกึ่งแขง็สงัเคราะห์สูตร MS ที่เติม
สารในกลุ่มไซโตไคนิน หรือเติมสารอื่นร่วมด้วย              
เช่น อาหารที่เติม BAP 0.5 มก./ล. [5], [19] BAP 1.0 
มก./ล. [18] BAP 1.5 มก./ล. [22] BAP 1.0 มก./ล. 
ร่วมกบัน ้ามะพรา้ว 150 มล./ล. [20] 
 ชิ้นส่วนข้อเดี่ยวจะถูกน ามาเลี้ยงในอาหาร
สงัเคราะห์ที่เติม BAP 2.4 มก./ล. ร่วมกบั zeatin 1.0 
มก./ล. [25] BAP 0.1 มก./ล. ร่วมกับ kinetin 2.15 
มก./ล. ร่วมกบั NAA 0.2 มก./ล. [4]  BAP 1.0 มก./ล. 
ร่วมกับ gibberellic acid (GA3) 0.5 มก./ล. [1] TDZ 
1.0 มก./ล. ร่วมกับ น ้ ามะพร้าว 100 มล./ล. [25] 
นอกจากนี้ย ังมีการใช้อาหารสังเคราะห์ที่มีการเติม
กรดอะมโินที่เป็นแหล่งของไนโตรเจน เช่น adenine 
sulfate ร่วมกับสารอื่นๆ ในการชักน าชิ้นส่วนข้อให้
เกดิยอดใหม่ เช่น การเลี้ยงชิ้นส่วนขอ้ในอาหารทีเ่ติม 
adenine  sulfate 160 มก./ล. ร่วมกบั L-cysteine 40 
มก./ล., citric acid 150 มก./ล. และ ascorbic acid 
150 มก./ล. [4]  
 อาหารที่ใช้เหล่านี้จะกระตุ้นตาที่อยู่ในภาวะ
พกัตัวที่อยู่บรเิวณปลายยอดและข้อของชิ้นส่วน ให้
หยุดการพักตัวและกระตุ้นให้มีการเกิดยอดขึ้นมา
จ านวนหนึ่ง (1 – 6 ยอด) ภายในระยะเวลา 8 – 45 
วนั (รปูที ่2a)  ขึน้กบัอาหารสงัเคราะห์ต่างๆ ดงัแสดง
ในตารางที ่2 
1.2 การเพ่ิมจ านวนยอดจากยอดท่ีเกิดใหม่ 
 ยอดที่เกิดใหม่จากการชักน าจะถูกตัดแยก
ออกมาเป็นยอดเดี่ยวๆ หรอืกลุ่มของยอดที่เกดิใหม ่
หรอืท าการตดัแยกขอ้จากยอดใหม่ที่มกีารเจรญิและ
ยืดตัว มาใช้เป็นชิ้นส่วนในการเพิ่มจ านวน โดยน า
ชิ้นส่วนมาเลี้ยงในอาหารสงัเคราะห์สูตรเดมิหรอืสูตร
ใหม่ อาหารทีใ่ชเ้พิม่จ านวนยอด คอื อาหารสงัเคราะห์
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สตูร MS ทีเ่ตมิสารในกลุ่มไซโตไคนิน หรอืเตมิสารอื่น
ร่วมด้วย เช่น BAP 1.0 มก./ล. [18] BAP 1.0 มก./ล. 
ร่วมกบั IBA 0.5 มก./ล. [19] BAP 1.0 มก./ล. ร่วมกบัน ้า
มะพร้าว 150 มล./ล. [20] BAP 10 มก./ล. ร่วมกับ 
adenine sulfate 160 มก./ล.,    L-cysteine 40 มก./ล., 
citric acid 150 มก./ล. และ ascorbic acid 150 มก./ล. 
[4] BAP 1.0 มก./ล. ร่วมกับ kinetin 1.5   มก./ล. [1] 
BAP 1.5 มก./ล. [22] BAP 2.0 มก./ล. ร่วมกบั NAA 1.0 
มก./ล. และ d-biotin 20 มก./ล. [25] ชิ้นส่วนที่น ามาเพิ่ม
จ านวนยอดจะมกีารตอบสนองและมกีารเกดิยอดขึ้นมา 
(4 – 30 ยอด/ชิ้นส่วน) โดยใช้ระยะเวลา 20 – 90 วัน 
(รปูที ่2b)  ดงัแสดงในตารางที ่2   
2. การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกล้วยไม้วานิลลาจาก
ช้ินส่วนตาข้าง 
 ตาข้างของกล้วยไม้วานิลลาได้จากการตัด
แยกขอ้ของต้นกลว้ยไมว้านิลลาที่ปลูกอยู่ในโรงเรอืน 
แล้วน ามาเลี้ยงในอาหารสงัเคราะห์เพื่อชกัน าให้เกิด
ยอดใหม่และเพิ่มจ านวนยอด  การเพิ่มจ านวนต้น
กลว้ยไมว้านิลลาจากการเพาะเลี้ยงชิน้ส่วนตาขา้งมอียู่ 
3 รปูแบบ ดงัแสดงในตารางที ่3   
 2.1 การชกัน าให้เกิดยอดในอาหารเหลว
และเพ่ิมจ านวนในอาหารก่ึงแขง็  
 ตาขา้งจะถูกน ามาเลี้ยงในอาหารเหลวที่เติม 
BAP 0.5 มก./ล. โดยเลี้ยงในสภาพเขย่าที่ความเร็ว

รอบ 120 ต่อนาท ีเป็นเวลา 4 สปัดาห์ กอ่นน าชิน้ส่วน
ตาขา้งไปเลีย้งในอาหารกึง่แขง็ทีเ่ตมิ BAP 1.0 มก./ล. 
ร่วมกบั IBA 0.5 มก./ล. ยอดเกดิขึน้หลงัจากการเลี้ยง
ในอาหารกึ่งแขง็ เป็นเวลา 12 สปัดาห์ ท าการเปลีย่น
อาหารทุกๆ 3 สปัดาห์ จะเกดิยอดจ านวน 4.3 ยอดต่อ
ชิน้ส่วน [23] 
 2.2 การชกัน าให้เกิดยอดในอาหารก่ึงแขง็
และเพ่ิมจ านวนในอาหารเหลว  
 น าตาข้างมาเลี้ยงเพื่อชักน าให้เกิดยอดใน
อาหารกึ่งแข็งที่เติม BAP 2.0 มก./ล. ร่วมกบั NAA 1.0 
มก./ล. เป็นเวลา 90 วนัหลงัจากนัน้จงึท าการย้ายยอดที่
เกิดใหม่ไปเพิ่มจ านวน ในอาหารเหลวที่เติม BAP 1.0 
มก./ล. ร่วมกบั NAA 0.5 มก./ล. ในสภาพเขย่า 90 รอบ
ต่อนาท ีเป็นเวลา 14 วนั และยา้ยยอดไปเลี้ยงในอาหาร
กึง่แขง็ เป็นเวลา 30 วนั จะไดจ้ านวนยอดต่อชิน้ส่วน 42 
ยอด ในระยะเวลารวม 135 วัน [24] หรือน าตาข้างมา
เลี้ยงในอาหารกึ่งแขง็ที่เติม BAP 2.15 มก./ล. แล้วย้าย
ยอดใหม่ที่เกิดขึ้นไปเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งที่เติม BAP 
2.15 มก./ล. ร่วมกบั NAA 0.82 มก./ล. เป็นเวลา 30 วนั 
เพิม่จ านวนยอดในอาหารเหลว ที่เติม BAP 2.15 มก./ล. 
ในสภาพเขย่า 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 วัน ได้
จ านวนยอดต่อชิ้นส่วน 18.6 ยอด ในระยะเวลารวม 90 
วนั [21]  

 



วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่18 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2559 

79 
 

ตารางท่ี 2 การชกัน าและเพิม่จ านวนยอดวานิลลาจากการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่เจรญิ จากชิน้ส่วนปลายยอดและขอ้  

อาหารสงัเคราะหส์ูตรชกัน า อาหารสงัเคราะหส์ูตรเพิม่ปรมิาณ 
จ านวนยอดที่

เพิม่ขึน้ 
ระยะเวลาเพิม่

จ านวนยอด (วนั) 
อา้งองิ 

MS + BAP 1 mg.L-1 MS + BAP 1 mg.L-1 8 - 10 28 [18] 
MS + BAP 0.5 mg.L-1 MS + BAP 1 mg.L-1 + IBA 0.5 mg.L-1 13.5 60 [5],[19] 
MS + BAP 1 mg.L-1 + น ้ามะพรา้ว 150 ml.L-1 MS + BAP 1 mg.L-1 + น ้ามะพรา้ว 150 ml.L-1 9.4 20 [20] 
MS + BAP 0.1 mg.L-1 + kinetin 2.15 mg.L-1 + NAA 0.2 mg.L-1 
หรอื MS + adenine sulfate 160 mg.L-1 + L-cysteine 40 mg.L-1  
+ citric acid 150 mg.L-1 + ascorbic acid 150 mg.L-1 

MS + BAP 10 mg.L-1+adenine sulfate 160 mg.L-1 
+ L-cysteine 40 mg.L-1 + citric acid 150 mg.L-1 
+ ascorbic acid 150 mg.L-1 

10.92 60 – 90 [4] 

MS + BAP 1 mg.L-1 + GA3 0.5 mg.L-1 (45 วนั) MS + BAP 1 mg.L-1 + kinetin 1.5 mg.L-1 4.17 45 [1] 
MS + BAP 1.5 mg.L-1 (35 – 42 วนั) MS + BAP 1.5 mg.L-1 6.50 35 – 42 [22] 

MS + zeatin 2 mg.L-1 MS + d-biotin 20 mg.L-1 + BA 2 mg.L-1 + NAA 1 mg.L-1 6.2 45 [25] 
 

ตารางท่ี 3 การชกัน าและเพิม่จ านวนยอดวานิลลาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่เจรญิ จากชิน้ส่วนตาขา้ง  
 

อาหารสงัเคราะหส์ูตรชกัน าใหเ้กดิยอด อาหารสงัเคราะหส์ูตร 
เพิม่จ านวนยอด 

ระยะเวลาการเพิม่จ านวนยอด 
หลงัจากการชกัน า 

ยอดทีไ่ด ้
ต่อชิน้ส่วน 

อา้งองิ 

อาหารเหลว MS + BAP 0.5 mg.L-1  
120 รอบต่อนาท ี(4 สปัดาห)์ 

อาหารกึง่แขง็ MS + BAP 1 mg.L-1 + IBA 0.5 mg.L-1 
12 สปัดาห ์(เปลีย่นอาหารใหมท่กุ 3 

สปัดาห)์ 
4.3 [23] 

อาหารกึง่แขง็ MS + BAP 2 mg.L-1 + NAA 1 mg.L-1  (90 วนั) 
อาหารเหลว MS + BAP 1 mg.L-1 + NAA 0.5 mg.L-1  
90 รอบต่อนาท ีและยา้ยขึน้อาหารกึง่แขง็ 

14 + 30  วนั 42 [24] 

อาหารกึง่แขง็ MS + BAP 2.15 mg.L-1 (30 – 45 วนั) ยา้ยไป
เลีย้งในอาหารกึง่แขง็ MS + BAP 2.15 mg.L-1+ NAA 0.82 
mg.L-1 (30 วนั) 

อาหารเหลว MS + BAP 2.15 mg.L-1 120 รอบต่อนาท ี 30 วนั 18.6 [21] 

อาหารกึง่แขง็ MS + BAP 3 mg.L-1+ NAA 0.6 mg.L-1 อาหารกึง่แขง็ MS + BAP 3 mg.L-1 + NAA 0.6 mg.L-1 10 เดอืน (เปลีย่นอาหารใหมท่กุสปัดาห)์ 14 [26] 
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2.3 การชักน าให้ เกิดยอดและเพ่ิมจ านวนใน
อาหารก่ึงแขง็  
 น าตาขา้งมาเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งที่เติม BAP 
3.0 มก./ล. ร่วมกบั NAA 0.6 มก./ล. โดยท าการเปลี่ยน
อาหารใหม่ทุกๆ 3 วนั เป็นเวลา 1 เดอืน หลงัจากนัน้จงึ
ท าการเปลี่ยนอาหารใหม่ทุกๆ สัปดาห์ หลังจากการ
เลี้ยงตาขา้งในอาหารสงัเคราะห์  6 เดือน ตาข้างมกีาร
เกดิตายอดเป็นจ านวนมาก และเมื่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่อไป
จนครบ 10 เดอืน พบว่าตายอดมกีารเจรญิและพฒันาไป
เป็นยอด มีจ านวนยอดต่อชิ้นส่วน คือ 14 ยอดต่อ
ชิ้นส่วนตาขา้ง โดยยอดมขีนาดยาว 2.41 ซม. และมใีบ 
3.2 ใบต่อยอด [26] 
 ในการเพิ่มจ านวนยอดจากชิ้นส่วนปลายยอด 
ข้อ และตาข้างของกล้วยไม้วานิลลา แสดงให้เห็นถึง
ความจ าเป็นของฮอร์โมนในกลุ่มไซโตไคนิน หรอืสารที่
ออกฤทธิค์ลา้ยไซโตไคนินในการชกัน าให้ชิ้นส่วนมกีาร
เกดิยอดใหม่และเพิม่จ านวนยอด ซึ่งยอดที่เกดิใหม่นัน้
พฒันามาจากตาที่อยู่บนชิ้นส่วนซึ่งเป็นจุดที่มเีนื้อเยื่อ
เจริญอยู่ [22] ในการชักน าและเพิ่มจ านวนยอดจะใช ้
BAP, kinetin, zeatin ห รื อ  TDZ เติ ม ล ง ใน อ าห า ร
สงัเคราะห์เพื่อกระตุ้นเนื้อเยือ่เจรญิมกีารแบ่งเซลล์และมี
การสร้างยอดใหม่  [4], [8], [19], [21], [25] ส่วนสารอื่นๆ 
เช่น ฮอร์โมนในกลุ่มออกซิน คือ NAA หรือ IBA และ
ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน เช่น GA3 ที่เติมลงในอาหารจะ
ช่วยในการยืดยาวของเซลล์ในส่วนปล้องของยอด [1], 
[8], [19] และช่วยส่งเสรมิกระบวนการแบ่งตวัของเซลล์
เพื่อเพิ่มจ าวนยอด [19], [23] ท าให้ได้ยอดใหม่ไม่สัน้
แคระเหมอืนกบัการใช้ฮอร์โมนในกลุ่มไซโตไคนินเพยีง
ชนิดเดียว [1]  กรดอะมิโนบางชนิ ด เช่น adenine 
sulfate  หรอืสารอินทรยี์จากพืช เช่น น ้ามะพร้าว ซึ่งม ี
kinetin เป็นส่วนประกอบ มผีลช่วยส่งเสรมิการออกฤทธิ ์
ของไซโตไคนินเมื่อมกีารเติมลงในอาหาร [4], [8], [27] 
นอกจากนี้  adenine sulfate เมื่อท าการละลายลงใน
อาหารจะใหก้รดอะมโิน adenine [8] ซึ่งเป็นสารตัง้ต้นใน
การสังเคราะห์ ไซโตไคนิน เช่น zeatin ในพืช  [28] 
วิตามินบางชนิ ด เช่ น  d-biotin ที่ เติมลงในอาหาร
สงัเคราะห์นัน้ เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการยืด
ยาวของยอด [29]  และสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น L-

cysteine, critic acid และ ascorbic acid ที่ เติ ม ล งใน
อาหาร มผีลในการลดหรอืยบัยัง้ชิ้นส่วนไม่ให้มกีารขบั
สารสีน ้ าตาล (phenolic compound) ออกจากบาดแผล
ของชิ้นส่วน ซึ่งเป็นสารที่มพีิษต่อเนื้อเยื่อและมผีลไป
ยับยัง้การเจริญและการพัฒนาของชิ้นส่วนอาจท าให้
ชิน้ส่วนตายได ้[8], [26] 
 จากรายงานการวจิยัทีศ่กึษาวธิกีารชกัน าและ
เพิ่มจ านวนยอดจากชิ้นส่วนขอ้และปลายยอด วธิทีี่มี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มจ านวนยอดวานิลลา คือ 
วธิกีารของ Giridhar และ Ravishankar (2004) [25] มี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มจ านวนยอดวานิลลาจาก
ชิ้นส่วนข้อ โดยให้ยอดจ านวน 30 ยอดต่อชิ้นส่วน
ภายในระยะเวลา 75 วนั ในการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ 
 กลว้ยไมว้านิลลาจากชิ้นส่วนตาขา้ง วธิกีารที่
เหมาะสม คอื วธิกีารของ George และ Ravisahankar 
(1997) [24] มีประสิทธิภาพท าให้ได้ยอดจ านวน 42 
ยอดต่อตาข้าง ภายในระยะเวลา  134 วนั ยอดที่ได้
จากการเพิม่จ านวนจากชิ้นส่วนปลายยอดและขอ้ หรอื
ชิ้นส่วนตาขา้ง จะถูกน าไปชกัน าให้เกดิรากเพื่อพฒันา
เป็นต้นอ่อนต่อไป หรอืถูกตดัแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนใน
การเพิ่มจ านวนเป็นรอบๆ เรียกว่า “subculture” ซึ่ง
การ subculture แต่ละครัง้สามารถเพิม่จ านวนต้นเป็น
ทวคีณูถงึ 3 – 10 เท่าตวั และยงัมเีทคนิคพเิศษทีใ่ชใ้น
การเพิม่จ านวนยอด โดยการตดัผ่าครึง่ตามความยาว
ยอดที่เกิดใหม่  แล้วน าไปเลี้ยงในอาหารสูตรเพิ่ม
จ านวนยอด สามารถเพิม่จ านวนยอดต่อชิ้นส่วนได้ 8 
– 10 ยอด การ subculture ยอดที่มีการเพิ่มจ านวน
เพียง 15 รอบ โดยใช้ระยะเวลา 70 สปัดาห์ สามารถ
เพิม่จ านวนตน้วานิลลาไดถ้งึ 100,000 ตน้ [18] 
 

การชกัน ายอดให้เกิดราก 
 ยอดของวานิลลาทีเ่กดิขึน้มาใหมจ่ากการเพิม่
จ านวนทัง้จากชิ้นส่วนปลายอดและขอ้ หรอืตาขา้ง จะ
ถูกน ามาเลี้ยงในอาหารสงัเคราะห์ทีท่ าใหม้กีารพฒันา
เป็นต้นวานิลลาที่มีการสร้างใบและราก ได้อย่าง
สมบูรณ์  โดยสูตรอาหารสังเคราะห์ที่นิยมใช้ คือ 
อาหารสงัเคราะห์สูตร MS และนอกเหนือจากอาหาร
สงัเคราะห์สูตร MS ยงัมกีารใช้อาหารสงัเคราะห์สูตร
อื่นๆ เช่น อาหารสงัเคราะห์สูตร Knudson [24] หรอื
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อาหารสงัเคราะห์สูตร Nitsch (N69) [18] ต้นวานิลลา
สามารถเกิดรากได้ทัง้ในอาหารสงัเคราะห์มกีารเติม
หรือไม่เติม NAA หรือ IBA หรือในอาหารที่เติมสาร
อื่นๆ เช่น  ผงถ่าน [24], [26] หรือน ้ ามะพร้าว  [2] 

สามารถชกัน าให้ยอดที่ได้จากการเพิ่มจ านวนมกีาร
เกดิรากได้เช่นกนั ยอดจะมกีารยดืตัวและเกดิรากได้
ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน เกิดราก
จ านวน 1 – 3 ราก/ยอด (รปูที ่2c) [1], [18], [24]  

 

 

 
 

รปูท่ี 2. การเพาะเลีย้งชิน้ส่วนเนื้อเยือ่เจรญิ 
   (a) ยอดวานิลลาทีเ่กดิใหมจ่ากการชกัน าชิน้สว่นปลายยอดและขอ้ 
   (b) จ านวนยอดวานิลลาทีเ่พิม่ขึน้ในอาหารเพาะเลีย้ง 
   (c) ยอดวานิลลาจากการเพิม่จ านวนทีม่กีารพฒันาเป็นตน้และเกดิราก 

(d) ตน้วานิลลาทีน่ าออกปลกูในสภาพธรรมชาต ิ
ทีม่า : Kalimuthu และคณะ (2006) [20] ; Giridhar และ Ravishankar (2004) [25] 

 

การน าต้น อ่อนวานิลลาออกปลูกในสภาพ
ธรรมชาติ 

ตน้วานิลลาทีม่กีารเกดิรากในสภาพปลอดเชื้อ
และต้นมคีวามสมบูรณ์พร้อมที่จะน าออกมาปลูกใน
สภาพธรรมชาติ  จะถู กน ามาปรับตัว ให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อม (acclimatization) โดยน าต้นวานิลลา
มาปลกูในวสัดุปลูก เช่น ทรายผสมปุ๋ ยหมกั อตัราส่วน 
1 : 2 [24], [25] เศษซากใยมะพร้าวที่ย่อยสลายตัว 
ผสมกบัปุ๋ ยหมกัและเพอร์ไลต์ (perlite) อตัราส่วน 1 : 
1 : 1 [20] หรอื พีทมอส (peat moss) ผสมกบัอะโกร
ไลต์ (agrolite) อัตราส่วน 1 : 1 [21] น ามาเลี้ยงใน
สภาพที่มคีวามชื้นสมัพทัธ์ 80 – 100 % เป็นเวลา 15 
– 30 วัน หลังจากนั ้นจึงท าให้ต้นวานิลลามีความ
แข็งแรง (hardening) โดยการค่อยๆ ลดความชื้น
สัมพัท ธ์ล งให้ ใกล้ เคีย งกับสภาพธรรม ชาติ  ใช้

ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ต้นวานิลลาจะมีอัตราการ
รอดชวีติมากกว่า 85 – 95 % (รูปที ่2d) หลงัจากนัน้จงึ
น าตน้ไปปลกูในพืน้ทีป่ลกู [1], [18], [20], [24], [25]  
 

 สรปุ  
 การเพาะเมล็ดกล้วยไม้วานิลลาในสภาพ
ปลอดเชื้อ ควรใช้เมล็ดจากฝกัอายุ 6-7 เดือน ก่อน
เพาะเมล็ดควรน าเมล็ดล้างไขมนัที่เคลือบเมล็ดออก
ก่อน สูตรอาหารทีเ่หมาะสมส าหรบัการเพาะเมลด็ คอื 
อาหารกึ่งแข็ง MS ที่เติม tryptone 2.0 ก./ล. อาหาร
กึง่แขง็ MS  ทีเ่ตมิ tryptone 500 มก./ล. ร่วมกบั NAA 
4.0 มก./ล. และ BAP 1.0 มก./ล. และอาหารกึ่งแข็ง 
MS ที่เติม kinetin 0.5 มก./ล. ท าให้มีการงอกของ
เมล็ดกล้วยไม้วานิ ลลาถึ ง  85% 89% และ 87% 
ตามล าดบั อุณหภูมทิี่เหมาะสมในการเพาะเมล็ด คือ 
32oซ และสภาพแสงทีเ่หมาะสม คอื สภาพมดื 

a 

 

b 

 

c 

 

d 
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 การเพิ่มจ านวนยอดวานิลลาในสภาพปลอด
เชื้อจากเพาะเลี้ยงปลายยอด ขอ้ และตาขา้ง สามารถ
ท าได้โดยการชกัน าให้ชิ้นส่วนมกีารเกิดยอดใหม่ใน
อาหารที่ เติมสารในกลุ่ ม ไซโตไคนิน  เช่น  BAP, 
kinetin, zeatin, และ TDZ หรอืสารตัง้ต้นของสารกลุ่ม
ไซโตไคนิน เช่น adenine sulfate อาจจะมกีารเตมิสาร
กลุ่มออกซิน จิบเบอเรลลิน หรอืสารอินทรยี์จากพืช 
เช่น น ้ามะพรา้วร่วมด้วย เพื่อช่วยในการแบ่งตวัของ
เซลลแ์ละการยดืยาวของเซลลท์ าให้เกดิยอดใหมข่ึน้มา 
สามารถเพิม่จ านวนยอดใหม่ได้ในอาหารที่เติม BAP 
อย่างเดยีว หรอืใชร้่วมกบัสารอื่นๆ เช่น IBA, kinetin, 
adenine sulfate หรอืน ้ามะพรา้ว 
 การเพิ่มจ านวนยอดวานิลลาโดยใช้เทคนิค
เพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช ท าให้ได้ยอดวานิลลามากถึง 
4.17 – 42 ยอดต่อชิ้นส่วน ส่วนการเกดิรากของยอดที่
เพิม่จ านวน สามารถเกดิรากและพฒันาเป็นต้นวานิล
ลาได้ง่ายในอาหารที่มีหรือไม่มีการเติมฮอร์โมน
ประเภทออกซนิ 
 การออกปลูกในสภาพธรรมชาติควรน าต้น
อ่อนมาปลูกในวสัดุปลูก และเลี้ยงในสภาพความชื้น 
80 – 100% เป็นเวลา 15 – 30 วัน และค่อยๆ ลด
ความชื้นให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ ต้นอ่อนมี
อตัราการรอดชวีติ 85 – 95 %   
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